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   “ मला माझं आयुष्य व्यर्थ फुकट घालवायचं नाही.” हॅरियेट बीचि 
स्टोव ललहहते. अशा ववचािातूनच कदाचचत हॅरियेटने प्रर्म एक लशक्षिका व 
नंति एक लेखिका म्हणून भिीव कामचििी केली आखण आपले आयुष्य 
सार्थकी लावले. आयुष्यभि ततने इतिांना मदतीचा हात पुढे केला.   

   हॅरियेटने ललहहलेले “अंकल टॉमची केबबन” हे पुस्तक अत्यंत 
िळबळजनक ठिले. या पुस्तकाद्वािे ततने िुलामचििी प्ररे्त चाललेली 
भयानक कु्रिता जनतेसमोि आणली. हे पुस्तक वाचून लोकांच्या ह्रदयात 
करुणा जािी झाली आखण िुलामचििी प्ररे्ववरुद्ध जनमत तयाि होऊ लािले. 
अब्राहम ललकंन अध्यिपदाची तनवडणूक जजकंले त्यात हॅरियेटच्या या 
पुस्तकाचाही वाटा आहे, असे म्हटले जाते. पुस्तक छापून आल्यानंति चािच 
वर्ाांत नाििी युद्ध सुरू झाले आखण मि िुलामचििी प्रर्ा बंद झाली.   

    हॅरियेट बीचि स्टोव लोकांना न्याय लमळवून देऊ इजच्छत होती. 
लोकांच्या आयुष्यात बदल घडवू पाहात होती. लोकांनी हॅरियेटला सकंटातून 
मुक्त किणािी नातयका मानले. लोकांसाठी ती नेहमीच स्फूतीचे स्र्ान ठिली.     
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  1862 साली अध्यि अब्राहम ललकंन 
हॅरियेट बीचि स्टोवला प्रर्मच भेटले. ततच्याशी 
हस्तांदोलन केल्यावि ते ततला िमंतीने 
म्हणाले, “अच्छा! तूच ती छोटीशी स्त्री आहेस 
जजच्यामुळे एवढे मोठे युद्ध सुरू झाले.” 
   हॅरियेट बीचि स्टोवने “अकंल टॉमची 

केबबन” हे पुस्तक ललहहले. ते त्याकाळी 
सवाथचिक िपाचे पुस्तक ठिले. हे पुस्तक 
वाचल्यानंति लोकांच्या मनात िलुामचििी 
प्ररे्ववरुद्ध प्रचंड चीड उत्पन्न झाली आखण ते 
नाििी युद्ध लढण्यासाठी पे्ररित झाले.  





   हॅरियेट बीचि स्टोवचा जन्म 14 जनू 1811 िोजी अमेरिकेच्या कनेजटटकट िाज्यातील 
ललचफील्ड प्रांतात झाला. ती िोटसाना आखण लेमन बीचि या दांपत्याची सातवे अपत्य 
होती. ततला पाच भाऊ आखण तीन बहहणी होत्या.   

   हॅरियेटची आई स्वभावाने समजतूदाि आखण शांत होती. ततला पुस्तके वाचण्याची िपू 
आवड होती. पिंतु हॅरियेटला आपल्या आईचा सहवास फाि काळ लाभला नाही. 1816 साली 
िोटसाना बीचिला िय (टी.बी.) िोिाने पछाडले आखण त्यातच ततचे तनिन झाले. त्यावेळी 
हॅरियेट फक्त पाच वर्ाांची होती.   



   लेमन बीचि एक पाद्री होते. ते एक कठोि पालकही होते. आपल्याला सािी मुलेच 
व्हावीत, मुली नकोत अशी त्यांची अपेिा असे. हॅरियेटचा जन्म झाला तेव्हा ते 
नािाजीने म्हणाले, “मला मुलिा हवा होता”. ते मुलांना पाद्री बनवू इजच्छत होते. यामुळे 
त्यांचे कायथ घिाण्यात अववित सुरू िाहील असे त्यांना वाटे.  



   िोटसाना बीचिच्या तनिनानंति लेमन बीचिने हॅरियेट पोटथिशी लग्न केले. हॅरियेट 
बीचिनुसाि ततची ही नवी आई अततशय संुदि आखण न्यायवप्रय होती. पण ती कठोि 
होती आखण मुलांकडून सतत योग्य वतथणुकीचा आग्रह िित असे. लेमन आखण त्यांच्या 
दसुऱ्या पत्नीला तीन मुले झाली.   



  नाजकू, छोटीशी हॅरियेट बीचि 
स्वभावाने िपू शांत आखण लाजिी 
होती. ती नेहमी आपल्या ववश्वामध्येच 
दंि असे. पण किी किी ती चंचल 
होत असे. मि ततच्यात चैतन्य 
संचाित असे. हॅरियेटला वाचनाचा 
नाद होता. ततला एकदा आपल्या 
वडडलांच्या पुस्तकसंग्रहामध्ये 
“अिेबबयन नाइट्स” हे पुस्तक हदसले. 
ततने ते पुन्हा पुन्हा वाचले.  

  1824 साली तेिा वर्ाांची असताना 
हॅरियेट तीस मैल दिू असलेल्या 
हाटथफडथ प्रातंात िेली. ततरे् ततने 
हाटथफडथ महहला ववद्यालयामध्ये प्रवेश 
घेतला. हॅरियेटची मोठी बहीण 
कॅर्िीन ततरे् संचालक पदावि होती. 





   हॅरियेटला ललिाण किणे आवडत असे. आपण चांिले ललहू शकतो, हे ततला शाळेत 
असतानाच जाणवले. आपल्या या कौशल्याचा पुिेपिू उपयोि किण्याचे ततने ठिवले. 
आपल्या भावाला ललहहलेल्या पत्रात ती म्हणते, “मला माझं आयुष्य व्यर्थ फुकट 
घालवायचं नाही.” 



  हॅरियेट बुवद्धमान होती आखण ततची 
स्मिणशक्तीही िपू चािंली होती. वयाच्या 
सोळाव्या वर्ीच ती शाळेत लशकवू लािली. ततचे 
ककत्येक ववद्यार्ी ततच्या स्वत:च्याच वयाचे होते.  



  1832 साली लेमन बीचि ओहायो िाज्यातील लसनलसनाटी शहिात ‘लेम चर्योलॉजजकल 
सेलमनिी’चे अध्यि बनले. यामुळे त्यांचे कुटंुब ओहायोत िाहायला िेले. कनेजटटकट आखण 
ओहायो ही िलुामचििी प्ररे्पासून मुक्त असलेली िाज्ये होती. पिंतु ओहायो नदीच्या पललकड े
असलेल्या कें टकी िाज्यात मात्र िलुामचििी प्रर्ा सुरुच होती.   

   हॅरियेटने िलुामचििी प्ररे्बद्दल सवथप्रर्म वतृ्तपत्रांमध्ये वाचले. लसनलसनाटी जनथल या 
वतृ्तपत्राच्या संपादकांनी ललहहले होते, “नदीच्या घाटावि इलमग्रंट नावाचे एक जहाज होते. त्यात 
मालाच्या ऐवजी व्हजजथतनया आखण कें टकी येरू्न ििेदी केलेले िलुाम भिले होते. या िलुामांना 
दक्षिणेतील िाज्यांमध्ये ववकण्यासाठी नेत होते.” संपादकांनी पुढे ललहहले, “िलुामांचा िंदा 
किणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी अशंु्च्या नद्या वाहावल्या होत्या. िलुामांना सािळदंडांनी जिडले होते 
आखण त्यांच्या शिीिातून िक्त वाहात होते.” 





  हॅरियेटने लसनलसनाटीतील वतृ्तपत्रांमध्ये काही जाहहिाती पाहहल्या. त्यात पळून िेलेल्या 
िलुामांना पकडून देणाऱ्यांना पिुस्काि देण्याची घोर्णा केली होती. िलुामचििी प्ररे्ववरुद्ध आवाज 
उठवणाऱ्या “अबोललशतनस्ट” लोकांची हत्या किणाऱ्यानंाही पुिस्काि जाहीि केला होता.   

   1833  साली उन्हाळ्याच्या सुट्टीत हॅरियेट एका शतेात िेली. ततने स्वत:च्या डोळ्यांनी तेर्ील 
िलुामांची दयनीय अवस्र्ा पाहहली. िलुामांच्या मालकांचे उद्दाम आखण असंस्कृत वतथनही ततने 
पाहहले. या प्रत्यि अनुभवाचा हॅरियेट बीचिच्या मनावि िोल परिणाम झाला.   





     हहवाळ्याच्या हदवसांत सेलमनिीत (ववद्यालयात) एक नवीन लशिक कॅलववन 
स्टोव आखण त्यांची पत्नी एललझा िाहाण्यास आले. लवकिच हॅरियेट आखण 
एललझामध्ये चांिली मैत्री झाली. पुढे एललझा आजािी पडली आखण ददैुवाने 
त्यातच मतृ्यू पावली. हॅरियेटला अतोनात द:ुि झाले.   

   हॅरियेट आखण कॅलववन स्टोव यांनी द:ुिात एकमेकांना िबंीि सार् हदली. 
या काळात ते एकमेकांना अचिक जवळून ओळि ूलािले. 6 जानेवािी 1836 िोजी 
त्या दोघांनी लग्न केले. पुढे त्यांना सात अपत्ये झाली – एललझा, हॅरियेट, हेन्री, 
फे्रडरिक, जॉजजथयाना, सॅम्युअल आखण चाल्सथ.   





   किीकिी हॅरियेट आखण कॅलववन एकमेकांशी फाि पे्रमाने वाित. हॅरियेटने 
एकदा कॅलववनला ललहहले, “जि तुम्ही माझ ेवप्रय पती नसता ति मी तुमच्या 
पे्रमात पडले असते.” किी ते एकमेकांशी बऱ्यापैकी वादही घालत.  



  एकदा कॅलववनने हॅरियेटला ललहहले, “एिादी वस्तू जािेवि सापडली नाही ककंवा 
एिादी िोष्ट वेळेवि केली नाही ति मला भयंकि िाि येतो आखण मि वाटतं की घिातल्या 
वस्तू इतस्तत: पसिवण्याचा तलुा छंदच आहे.” 

   कॅलववनने आणिी एक तक्राि केली, “जेव्हा तू एिाद्या िोष्टीवि लि कें हद्रत कितेस 
तेव्हा जिात केवळ तीच एक िोष्ट अजस्तत्वात आहे असं तुला वाटतं.” हॅरियेटसाठी ‘तीच 
एक िोष्ट’ म्हणजे ततचे ललिाण होते. 



  हॅरियेटने भूिोलाचे एक पाठ्यपुस्तक 
ललहहले, कर्ा ललहहल्या तसेच वतृ्तपत्र आखण 
मालसकांसाठी बिेच लेिही ललहहले. 1843 
साली ततच्या कर्ांचे संकलन पुस्तकरुपात 
प्रकालशत झाले.  



     कॅलववनने हॅरियेटला 
ललिाणासाठी नेहमीच प्रोत्साहन 
हदले. हॅरियेट न्यूयॉकथ ला असताना 
कॅलववनने ततला ललहहले, “वप्रये, तू 
एक साहहजत्यक आहेस. तुझ्या 
नलशबात लेिक बनणंच ललहहलं 
आहे.” 

      1850 साली कॅलववनने मेन 
िाज्यात ब्रनु्सववक प्रातंात असलेल्या 
बॉडॉईन कॉलेजमध्ये लशिकाची 
नोकिी स्वीकािली. यानंति स्टोव 
कुटंुब मेन येरे् िेले.  



   पुढल्याच वर्ी हॅरियेटने एक कर्ा ललहहण्यास सुरूवात केली – “अकंल टॉमची केबबन.” ही 
कर्ा म्हातािा िलुाम टॉम आखण त्याचा कू्रि मालक सायमन लेग्री यांच्याबद्दल होती. हॅरियेटने 
ही कर्ा िलुामचििी प्ररे्ला वविोि किणािे वतृ्तपत्र “नॅशनल एिा”मध्ये प्रकालशत किण्यासाठी 
ललहहली होती. दि आठवड्याला एक भाि या पद्धतीने ही कर्ा छापली जाणाि होती. प्रर्म 
ततला वाटले की पूणथ कर्ा तीन-चाि भािांत संपेल. पण पुढे ती चाळीस भाि चाळीस आठवड े
चालली. 1852 साली हे सिळे भाि एकत्र होऊन पुस्तकरुपात प्रकालशत झाले.        
    या पसु्तकात सायमन लेग्री टॉमला पळून िेलेल्या दोन िलुामांच्या लपण्याची जािा 

िोदनूिोदनू ववचाितो, “मी तुझ्या अिंातला िक्ताचा एक-एक र्ेंब मोजीन. तू सांित नाहीस 
तोवि मी तुझं िक्त शोर्त िाहीन.” पण टॉम आपले तोंड बंद ठेवतो. त्यामुळे त्याला िपू मािही 
लमळतो. सायमन लेग्रीने केलेल्या आत्यंततक छळामुळे शवेटी टॉमचा मतृ्यू होतो. 
    “मी तुला िमा कितो, अिदी मनापासून िमा कितो,” मिताना टॉम सायमनला 

म्हणतो. 



“”अंकल टॉमची केबबन” 



   “अकंल टॉमची केबबन” हे र्ोड्याच काळात सवाथचिक िपाचे पुस्तक ठिले. लािो 
लोकांनी पसु्तकातील टॉम, एललझा आखण इति पात्रांद्वािे िलुामचििी प्ररे्तील जाच व कू्रि 
छळाचा अनुभव घेतला. ज्या लोकांनी िलुामचििी प्ररे्मध्ये सिाथस चालणाऱ्या अन्यायाबद्दल 
किी कल्पनादेिील केली नव्हती, ते लोकही आता िलुामचििी प्ररे्चा ततिस्काि करू 
लािले.   

   या पुस्तकामुळे जनतेच्या मनात िुलामचििी प्ररे्ववरुद्ध चीड तनमाथण झाली. अध्यि 
अब्राहम ललकंन यांना तनवडणकु जजकंण्यासाठी या िोष्टीचा िपू फायदा झाला. हॅरियेट 
बीचिचे पुस्तक “अंकल टॉमची केबबन” हे अमेरिकन नाििी युद्धासाठी तनजितच एक कािण 
बनले.    





   हॅरियेट बीचि स्टोवने इतिही काही पुस्तके, लेि, कर्ा 
आखण कववता ललहहल्या. पण यांतील एकही “अकंल टॉमची 
केबबन”एवढे प्रभावी ठिले नाही.   

   1852 साली स्टोव कुटंुब मॅसेच्युसेट प्रांतातील एंडोव्हि या 
शहिात िाहाण्यास िेले. कॅलववनला ‘एंडोव्हि चर्योलॉजजकल 
सेलमनिी’मध्ये प्राध्यापकाची नोकिी लमळाली. 1863 साली 
कॅलववन ततरू्न तनवतृ्त झाला. मि ते कुटंुब पुन्हा कनेजटटकट 
िाज्यातील हाटथफडथ प्रांतात पितले.   





  1866 साली कॅलववनचे तनिन झाले. त्यानंति हॅरियेट 
टवचचतच घिाबाहेि पडू लािली. 1 जुल ै1896 िोजी 
हॅरियेटचे तनिन झाले.   

   लहान चणीच्या, सडपातळ हॅरियेट बीचि स्टोवला लोक 
‘ललटल लेडी’ म्हणत. या ललटल लेडीने िुलामचििी प्ररे्त 
िलुामांवि होणाऱ्या अन्यायाववरुद्ध संपूणथ िाष्ट्राला जािे केले. 
यामुळेच अमेरिका िाष्ट्राचे भववतव्य आिण्यात हॅरियेटचाही 
मोठा वाटा आहे, असे तनजितपणे म्हणता येते. 





लेिकाचे मनोित 

   हॅरियेट बीचि स्टोवच्या पुस्तकातील टॉम हे पात्र एिाद्या आदशथ नायकासाििे 
नाही. काही लोकांच्या मते, “अंकल टॉमची केबबन” ही एक वशंवादी कर्ा आहे. लोक 
काहीही म्हणोत, पण या पुस्तकाने अमेरिकेतील िुलामचििी प्रर्ा बंद पाडण्यात 
हातभाि लावला, हे कुणीच नाकारू शकत नाही.    

   1853 या एकाच वर्ाथत “अंकल टॉमची केबबन” या पुस्तकाच्या तीन 
लािांपेिाही जास्त प्रती िपल्या.   

   1860 साली न्यूयॉकथ च्या कायदेमंडळाचे सदस्य ववललयम सेवेडथ आखण 
मॅसेच्युसेटच्या कायदेमंडळाचे सदस्य चाल्सथ सुमनेि यांनी अब्राहम ललकंनच्या 
अमेरिकेच्या अध्यिपदी झालेल्या तनवडीचे बिेचसे शे्य “अकंल टॉमची केबबन” या 
पुस्तकाला हदले.  

   1899 साली ककथ  मन्रो या अमेरिकन लेिकाने त्याच्या “लाइव्हस अडँ डीड्स 
ऑफ अवि सेल्फ-मेड मेन” या पुस्तकात हॅरियेट बीचि स्टोवबद्दल ललहहले की ती 
अमेरिकेतील सवथशे्ष्ठ जस्त्रयांपैकी एक आहे आखण अमेरिकेचे भववतव्य आिण्यात 
ततचाही मोठा वाटा आहे. 

   



  

महत्वपूणथ ताििा 
 

1811  14 जून, ललचफील्ड, कनेजटटकटमध्ये जन्म  

1816  आई िोटसाना बीचिचे िय (टी. बी.) िोिाने तनिन.  

1824  बहहणीद्वािे संचाललत हाटथफडथ महहला ववद्यालयात लशिण.  

1832  वडडलांची ओहायो िाज्यातील लसनलसनाटी शहिात बदली. 
1836  कॅलववन स्टोवशी लग्न.  

1850  कुटंुबासोबत मेन िाज्यातील ब्रुन्सववक शहिात िाहायला िेली. 
1851           “अकंल टॉमची केबबन” करे्चे काही भाि प्रकालशत. पुढच्याच   
                  वर्ी पुस्तकरुपात प्रलसद्ध. 
1852          कुटंुबासोबत मॅसेच्युसेट प्रांतातील एंडोव्हि शहिात वास्तव्य. 
1862   अध्यि अब्राहम ललकंन यांची भेट. 
1863   कुटंुबासोबत कनेजटटकट िाज्यातील हाटथफडथ प्रांतात पितली.  

1896   1 जुलै िोजी हाटथफडथ येरे् तनिन. 


